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I den här guiden lär du dig:
* Hur texter blir lästa på webben
* Målgruppsanpassa dina texter
* Hur du väcker läsarnas intresse
* Metoder för att lyfta fram information
* Skriva bra rubriker och ingresser
* Konsten att skriva kortfattat
* Producera text för olika medier

Annan Information
8 dec 2014 . Den största skillnaden mellan vanlig copytext och copy för webben är att du i
webbcopy skriver text för både besökare och sökmotorer. Detta innebär att du i mycket stor
utsträckning måste anpassa dina texter till de viktiga sökord och sökfraser som din målgrupp
använder och söker efter i sökmotorerna.
10 okt 2013 . I den här artikeln analyserar jag en av Storbritanniens största mediewebbplatser
theguaridan.co.uk. Jag tittar närmare på målgrupp, innehåll, utseende och användbarhet. I
slutet av artikeln sätter jag betyg på webbplatsen. Målgruppen är välbeställd medelklass. På
wiki.answers.com kan man läsa följande.
Här samlar vi alla våra artiklar om Skriva För Webben på PC för Alla.
Att skriva för webb, blogg och twitter distans. Skrivarakademin Malmö. En kurs för dig som
vill skriva texter som når fram och blir lästa. Du skriver texter för hemsidan, du bloggar och
twittrar. Oavsett om du skriver i tjänsten eller privat, ska läsaren snabbt och enkelt förstå vad
du vill säga. Kursen tar fasta på framförallt två.
Skriva för webben. Lättläst. Webbtexter vad är det? Webbtexter är egentligen ingen egen
genre, även om de ibland behandlas så. Det finns i själva verket lika många olika genrer på
webben som i tryckta medier: medborgarinformation, medarbetarinformation, nyheter, planer,
tjänsteskrivelser, rapporter m.m.. Användaren.
Lär dig skriva för webben. 11 november, 2011. Ta fram din penna och papper så ska jag
berätta en sak för dig… Eller, vänta lite nu… Penna? Är det någon som använder det
nuförtiden? Jag gör det inte. De senaste åren har tekniken rusat fram likt ett ånglok och vi har
kommit fram till år 2011. Smartphones, Ipads och små.
25 feb 2017 . "Det var tredje gången jag gick en kurs om Google Analytics men första gången
jag faktiskt kände att jag hade lärt mig något när jag gick därifrån. Läraren var jättebra på alla
sätt". Oj, vad nyttigt. Det blev en jättebra kickstart och en viktig grundplåt inför kommande
arbete. skriver Mattias Skoog, webbstrateg i.
Vill du lära dig skriva målinriktade texter som fyller sin funktion? Då är det här är en kurs för
dig som skriver texter av olika slag i ditt arbete. Texter med.
2 jan 2017 . Vi ger dig enkla tips om hur du kan skriva för webben – hur du hittar inspiration,
skapar relevans och får en text att vara unik.
Tack vare internet och en uppsjö av digitala enheter kan vem som helst, när som helst
publicera vad som helst idag. Vårt sätt att läsa förändras i takt med att vi utsätts för allt mer
information på allt mindre skärmar, men vi fortsätter ofta att skriva som vi alltid gjort. Här
kommer några enkla men effektiva tips på hur du skriver så.
Vem skriver du för? Tänk på vem som ska läsa texten. Tänk dig in …
30 apr 2003 . Skriver du ibland texter som ska publiceras på Internet? Kommer dina läsare att
läsa din text på skärm? När du skriver texter för webben behöver du tänka efter en gång extra.
Många av de vanliga reglerna för att skriva på papper blir extra viktiga när du skriver för
webben. Det går långsammare att läsa på.
Du kan läsa dem direkt på webben eller ladda ner pdf-versioner. Det finns guider för dig som
vill läsa mer om webbpublicering, nätets infrastruktur, upphovsrätt, integritet, yttrandefrihet,
e-handel, omvärldsbevakning, barn och unga på Internet, statistik och mycket mer. Skriva för
webben Enkla handgrepp kan göra stor.
17 jan 2006 . Att skriva för webben är en speciell konst. Det går inte att ta en pappersbroschyr

eller uppsats och slänga över all text på nätet. Det måste skrivas om fö.
Fem enkla steg till bättre texter och innehåll. Att skriva texter för webben blir allt vanligare. Är
det någon skillnad på att skriva för webben och att skriva till exempelvis en trycksak? Vad ska
man tänka på? På denna utbildning får du både tips och övningar. Bland annat får du lära dig
fem enkla steg för att skriva intressantare.
Att skriva för webben – att läsa på webben. Vi läser lite annorlunda på webben jämfört med
på ett papper, i en tidning eller i en bok. Pappret inbjuder till en linjär läsning, medan läsning
på webben blir mer cirkulär genom att vi flyttar runt blicken. Besökaren skumläser och klickar
sig fram tills man hittat den information man.
Skriv så talar jag om när du är född. Olika generationer lär sig skriva på olika sätt och
skrivandet är en tydlig tidsmarkör. Människor födda på femtiotalet eller tidigare har till
exempel oftast en vackrare handstil än människor födda på sjuttiotalet eller senare. Beror det
på att människor skriver mindre? Nej tvärtom! Naturligtvis.
Skriv för webben med Markdown och formattera till HTML med PHP (v2). By Mikael Roos.
Latest revision 2017-04-18 . Markdown är ett ofta använt sätt för att låta en användare skriva
texter som är läsbara i råformat men enkelt kan formatteras till HTML. Syntaxen för
Markdown och dess första konverteringsverktyg (perl) togs.
Ska du bara läsa en bok om att skriva för webben ska du inte läsa en bok. Istället ska du sätta
dina tänder i kompendiet Att skriva för webben är att skriva för publik (2001). Han som
skrivit heter Jonas Söderström, och är journalist och expert på användbarhet. Jag läste hans
"handledning för ovana skribenter" första gången.
LIBRIS titelinformation: Skriva för webben [Elektronisk resurs] / Erik Geijer.
Det besökarna möter på våra intranät och webbplatser är text. Kravet på bra webbpublicering
är därför ganska enkelt. En bra webb sköts av bra skribenter. I “Skriva för webben” kommer
du att få insikt i den goda skribentens arbetsmetoder. Men vi konstaterar också att text på
webb och intranät kräver mer än bara välskrivet.
Utbildning för dig som vill lära dig att skriva läsvänliga texter på webben och stärka ditt
personliga varumärke via sociala medier. Genom teori, praktiska övningar och diskussioner
kommer du att få djupare förståelse för hur du effektivt kan nå dina läsare. Kursledare: Petra
Ariton Chefredaktör för webbtidningarna Allt om.
SESNordic är en renodlad fullservicebyrå för tjänster inom sök, sökstrategier och
marknadsföring i sökmotorerna, vilket inkluderar tjänster inom Sökmotoroptimering SEO,
Sponsrade länkar, Strategier för Digital marknadsföring, Mobil annonsering, Annonsering i
Sociala Medier, Konverteringsoptimering, Webbanalys och.
Cheeeeese Staright from the top of my dog – Assa rockarockarockarocka Rockamackaphone!
Känner du igen låten? Om inte, lyssna på den här “Freestyler” av Bomfunk MC's, en av min
barndoms radiodängor. Alla vi snoriga 6-åringar gick glatt runt och sjöng
“Rockamackaphone” istället för “Rock the microphone” år 1999.
Katalog > Övrigt > Skriva för Webben · Arkitektur · Affärsutveckling · Bank & Finans ·
Ekonomi & Juridik · Försäljning · HR & Ledarskap · Hälsa · IT - Design · IT - Proffs ·
Kontor - Administration · Krav & Test · Logistik · Metod och Process · Miljö & Kvalité · MS
Office · Marknadsföring · Personlig Utveckling · Projektledning · Språk.
5 dec 2016 . Att skriva för webben är inte som att skriva en uppsats eller en bok. Här måste det
viktigaste komma först. Generellt kan tankesättet ”hel och ren” vara ett bra mantra att tänka
när du granskar din egen sida. En sida som inte uppdateras så ofta men som har rätt
kontaktuppgifter och korrekt information om vilka.
21 apr 2016 . Den här är en handbok för dig som skriver. Du lär dig hur du med enkla medel
anpassar dina texter för otåliga läsare på nätet, och hur du fångar deras uppmärksamhet. Du lär

dig: Målgruppsanpassa dina texter. Metoder för att lyfta fram information. Skriva bra rubriker
och ingresser. Konsten att skriva.
19 jul 2017 . Renskriven, välformulerad och rättstavad text på din hemsida, blogg eller
webshop får dina besökare att känna ett större förtroende för ditt företag. Det ökar också
chansen för att de ska sprida budskapet vidare till sina vänner och bekanta. Vi har samlat 8
tips som hjälper dig att skriva för webben på din sajt.
En bra rubrik visar vad texten handlar om. Rubriken, H1:an, ska få oss sugna på att läsa mer,
bör innehålla ett aktivt verb (”skriver” istället för ”skriva” eller ”skrivs”) och bör inne- hålla
sökord. 6-8 ord är bra längd på en webbtextrubrik. Det är ock- så viktigt att rubriken på
webben kan stå ensam, utan bild! Således funkar inte.
Kunskaper + inspiration. Här kan du se innehållet i de utbildningar vi ofta håller. Vi har kurser
om jämlikt språk och juristers språk, om att skriva för webben och för sociala medier. Vi
sätter gärna ihop ett nytt paket till er om du vill. Helst vill vi att åtminstone en del av varje
utbildning har formen av workshop, där ni bearbetar.
Pris: 150 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 5-8 vardagar. Köp Skriva för webben av Lotta
Kempe på Bokus.com.
25 jan 2010 . Tips för webbredaktörer som arbetar med WordPress om hur man skriver texter
för webbsidor. Här lär du dig om hur besökare tittar på webbsidor och om hur du skriver
rubriker och brödtext på bästa sätt för en sökmotoroptimerad webbplats. För att kunna skriva
bra webbtexter måste du känna till att det.
Att skriva för webben är inte samma sak som att skriva för ett magasin eller tidning. På
webben måste man skriva kortfattat och rubriker och mellanrubriker är viktiga.
Med hjälp av tio konkreta tips – fem om innehållet och fem om formgivningen – lär du dig att
skriva texter som blir lästa och förstådda.
Bli bättre på att skriva bra texter som dessutom är anpassade för både målgrupp och kanal.
Nedan finns skrivkurser för dig i arbetslivet. Vi har listat skrivkurser som du kan filtrera efter
utbildningsform och ort. Önskar du mer information om en enskild utbildning? Gör en
intresseanmälan så kontaktar utbildningsarrangören.
Skriva för webben - SEO, sökmotoroptimering. Målgrupp IT-personal, entreprenörer,
småföretagare och alla som vill lära sig arbeta effektivare för att hamna högt upp hos
sökmotorerna. Du bör ha arbetat med webben tidigare och gärna med publiceringssystemet
WordPress. Det är inget krav men vi rekommenderar dig att.
Salgado är en fullservicebyrå inom digital kommunikation med sociala medier som specialitet.
Vi erbjuder allt från analys, långsiktig rådgivning och utbildning till punktinsatser och
kampanjer.
Välkommen till en inspirerande och mycket omtyckt kurs där du lär dig att skriva bättre texter
för webb och sociala medier. 100% nöjda deltagare hittills.
9 jun 2017 . Skriva på webben. Det finns utarbetade riktlinjer för Lunds universitets centrala
webbplats som till stor del har baserats på rekommendationer från etablerade aktörer inom
webbområdet, med fokus på offentlig verksamhet och tillgänglighet för besökare med
funktionsnedsättning. Detta är inget du som.
22 Feb 2016 - 43 min - Uploaded by Eva SynnergrenPå webben har vi väldigt kort tid på oss
att fånga läsarens intresse. Har man inte hittat vad .
Nu kan du köpa kompendiet 'Att skriva för webb är att skriva för publik' på kornet.
2 maj 2013 . I dag pratar webbutvecklarna och webbformgivarna mer och mer om responsiv
webbdesign. Lite förenklat går det ut på att bygga webbsidor som anpassar sig efter den skärm
du använder. Det är ett nytt sätt att tänka eftersom det som tidigare har styrt visningarna hade
sin utgångspunkt i vilken typ av.

Skriva texter. En webbplatsbesökare har ofta bråttom och vill uträtta sitt ärende så snabbt som
möjligt. Det är därför extra viktigt att texter på webben är överskådliga, lättlästa och
informativa. Språket och sättet att strukturera informationen på en webbplats har stor
betydelse för hur användaren upplever och kan ta till sig.
Skrivtips: Skriva för webben. 10 bra råd hur du ska och du inte ska göra när du skriver på
internet.
I denna kurs får du ta del av tips och tricks kring hur du skriver för webben på Årstaskolan,
men även en del regler. Vi tittar på hur vi disponerar text…
Här bokar du dig för de sessioner som du vill delta i, listan visar maximalt antal
deltagare/session. Här kan du också båda avanmäla dig och ändra din bokning om du så
önskar. Bokningslistan är åter öppen. Nu kan du boka dig på de sessioner som har platser
kvar. Du kan också avboka dig. Du måste vara inloggad för att.
En text ska inte bara vara kvalitativ, den måste även vara sökmotoroptimerad. Boka en kurs i
SEO & Skriva för webben. SESNordic är certifierade experter!
4 nov 2013 . För ett tid sedan höll jag en föreläsning för mina gamla kollegor på bemanningsoch rekryteringsföretaget PerformIQ. De ville ha hjälp med att öka sin synbarhet på nätet och
få lite tips på vad de ska tänka på när de bland annat skriver annonser och formulerar nyheter
på sin hemsida. Jag satte därför ihop.
Nu har en ny, kostnadsfri guide givits ut av Internetstiftelsen i Sverige. I boken får du tips om
hur du med enkla medel anpassar dina texter för otåliga läsare och fångar deras
uppmärksamhet. Behöver du hjälp? Kontakta oss. 22 april 2016 KL 13:58. Du lär dig:
Målgruppsanpassa dina texter. Metoder för att lyfta fram.
10 nov 2016 . Att skriva för webben ställer unika krav som inte gäller för andra texter. Risken
är stor att en normalt sett bra text i själva verket suger eftersom den inte är anpassad efter
webbens speciella egenskaper. Här ger jag dig 8 lärdomar om hur webbens regler skiljer sig
mot det du lärde dig i skolan. För att en text.
Att välja rätt budskap; Argumenterande text, att hitta rätt argument; Målgruppsanpassning;
Disposition – vanliga fel; Stilistik – att skriva en text som låter bra; Att skriva för webben och
sociala medier; Skriv effektivt – lär dig att hantera skrivprocessen; Kommunikationsmål – att
beräkna effekt av texter; Att hantera invändningar.
Kurs: Att skriva för webben. Under kursen Att skriva för webben kommer du att lära dig hur
du bäst kan nå ut med dina texter på webben, både gentemot din målgrupp och för
sökmotorerna. Att skriva för webben skiljer sig åt från hur du skriver traditionella medier,
därför kommer du att få inblick i hur vi läser texter på webben.
21 dec 2016 . Ökat röstsök, mobilläsning och textfattiga webbplatser påverkar hur vi ska tänka
när vi skriver för webben. Läs Annika Dackes spaning för året som kommer!
Skillnad mellan webb och tryckt media Besökaren har oftast en uppgift att lösa. Skillnad
mellan att läsa en tidskrift och en text på webben. F = fort Besökaren har makten! Din
hemsidan är tillgänglig för alla! Besökaren på hemsidan har ofta en uppgift att lösa när man
startar webbläsaren/internet. Man kanske letar efter en.
17 jul 2015 . Att skriva för webben är en dubbel konst. Det gäller att både attrahera dina
vanliga läsare och Googles sökrobotar. Så här fungerar det.
Fax: +46 8 452 35 02. E-post: info@iis.se www.iis.se. Skriva för webben .SE:s Internetguide,
nr 8. Version 2.0 2012. Erik Geijer. Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sve- rige vars licensvillkor återfinns på
http://creativecommons. org/, för närvarande.
Hade det inte varit skönt att veta exakt hur du skall skriva på webben utan att låta för säljande?

Att ha konkreta listor och lathundar för kommunikation både på hemsidan och sociala
medier? . Vår kurs riktar sig till alla som arbetar med digital kommunikation för företag och
som vill lära sig grunderna för att skriva riktigt.
13 jun 2017 . När vi kommunicerar på webben är text en stor komponent för att nå ut. Att
applicera samma metoder som används för tryckt text, fungerar dock inte på webben. Hur vi
läser och tar till oss text på nätet är inte detsamma som att läsa en tidning eller bok. När man
sitter vid datorn är utgångspunkten en helt.
Denna blogg har skapats av Maria Larsson för att kunna publicera inlämningsuppgifter i
samband med kursen Att skriva för webben och interaktiva medier vid Södertörns högskola
vårterminen 2017.
Att skriva för webben och interaktiva medier. Södertörns högskola. Start:2018-01-15.
Slut:2018-03-23. Ort: Distans. Längd:7,5 hp. Studieform: Distans. Takt:50%. Typ:Kurs.
Nivå:Grund. Utbildningsform: Högskola / universitet. Studietid:blandad.
Undervisningsspråk:Svenska. Programkod:1081ME. Ansökningskod:44139.
23 okt 2016 . På denna blogg kommer jag att publicera skrivuppgifter i kursen Att skriva för
webben och interaktiva medier.
21 apr 2016 . Att väcka läsarnas intresse är viktigt oavsett medium. Men det skadar inte att
tänka på hur du presenterar din information om du vet att den ska hamna på webben, menar
Lotta Kempe som författat IIS:s nya gratisguide “Skriva för webben”. Idag är skillnaden
mellan att skriva för webben och för tryckta medier.
Att skriva för webben ter sig lite annorlunda än att skriva för tryck. Det är några saker man
skall tänka särskilt på för att webbplatsen skall bli tillgänglig för alla. Med tillgänglig menas
inte endast att sidan skall fungera utan felmeddelanden utan också att den skall vara läsbar för
dem med någon form av handikapp, t.ex.
3 apr 2017 . Kurs: ”Att skriva för webben” med Anna Sandahl från Ode Agency. Via SFÖ fick
jag i förra veckan förmånen att gå kursen ”Att skriva för webben” med Anna Sandahl från
Ode Agency. Hon hade mycket att berätta om hur man uttrycker sig på lämpligaste sätt i olika
digitala plattformar och kanaler med hjälp av.
30 jun 2016 . Mattias Åkerberg, frilansande copywriter på egna reklambyrån Please copy me,
har skapat den digitala kortkursen ”Skriv bättre texter på webben”. Här listar han.
27 apr 2017 . Skriva för webben! Kursdeltagare Foto: Lena Larsson. Att skriva för webben är
inte detsamma som att skriva på papper. Det fick deltagarna i PRO Skånes utbildning för
webb-redaktörer erfara när det samlades i Eslöv den 21 april för att lära sig mer om hur vi
presenterar vår förening på hemsidan.
8 feb 2017 . Att skriva för webben är att skriva för att bli skumläst. Det är bara att acceptera.
Annika Dacke, specialist på att skriva i digitala medier, visade på Wirténs frukost den 22
oktober hur ögat, tiden, strukturen och Google styr vårt läsbeteende vid skärmen. Annika
Dacke liknade konsten att skriva för tryckta medier.
23 feb 2016 . Allitteration är ett av de vanligaste stilgreppen inom reklam och journalistik och
har sina rötter i episka verk som Eddan och Illiaden. Språktidningen skrev nyligen att
allitteration blivit allt vanligare inom marknadsföring, särskilt vad gäller tryckt media och
försäljning i butik. Då borde väl roliga rubriker fungera.
Inlägg om Att skriva för webben och digitala medier skrivna av karinkablinka.
Lär dig skriva bättre för webb, sociala medier eller klarspråk. Anpassade kurser efter dina
behov, med dina texter och i ditt tempo.
12 apr 2017 . Som innehållsägare har du stor påverkan på innehållet på vår webbplats.
Texternas innehåll, form och aktualitet påverkar hur sökmotorerna rankar din sida. Störst
betydelse för var i sökresultaten en sida hamnar är rubriken. Här får du konkreta råd för vad

du kan tänka på när du ska planera, skriva, och.
Copywriting – skriva för webb. Hem » Så jobbar jag » Copywriting – skriva för webb. Jag är
utbildad på Berghs School of Communications i copywriting och är specialiserad på att skriva
säljande för webben. En vacker design kan aldrig dölja en dålig berättare – det är vad som står
som räknas, inte minst för sökmotorerna.
Skriva för webben Skrivtips · Att skriva och redigera i en värld full av tecken · 2013/09/15
2013/09/18 Gästkrönikör 124 Views 0 kommentarer. Av Andreas Knutsson Skrivkramp,
inspirationstorka, ångest – listan är lång på saker som kan störa dig i ditt författande eller. Läs
mer · Skriva för webben · Utmaningen att nå fram.
I den här guiden lär du dig… Hur texter blir lästa på webben. Målgruppsanpassa dina texter.
Hur du väcker läsarnas intresse. Metoder för att lyfta fram information. Skriva bra rubriker
och ingresser. Konsten att skriva kortfattat. Producera text för olika medier.
Här har vi samlat kurslänkar till sidor som vi visar på kursen i Skriva för webben 2.0 på
Alecta den 28 november. Besök dem efter kursen för att repetera.
I den här guiden lär du dig: • Hur texter blir lästa på webben • Målgruppsanpassa dina texter •
Hur du väcker läsarnas intresse • Metoder för att lyfta fram information • Skriva bra rubriker
och ingresser • Konsten att skriva kortfattat • Producera text för olika medier. Köp på
AdlibrisKöp på Bokus. Välj kategori. Välj kategori.
På kursen Skriva för webben lär du dig hur du bäst kan förmedla ditt budskap till rätt
målgrupp på rätt sätt.
19 apr 2016 . Många tror att det bara handlar om att sätta sig ned och skriva. Att som digital
copywriter bara öppna ett dokument, sätta fingrarna vid tangentbordet och låta hjärnan
transformera tankar till formuleringar. Men för att tankar ska bli verklighetsförankrade så
behövs ett grundligt förarbete. Det behövs en tydlig.
12 mar 2009 . Höstens upplaga av Jonas Söderströms frukostseminarium om att skriva för
webben var populärt. Vi fick nästan dubbelt så många anmälningar som vi hade plats för.
Alltså - Favorit i repris! Är er webb ett ställe där ni "lägger ut information"? Då är det dags att
tänka om. Den kan bli ett mycket skarpare.
20 feb 2013 . Här kommer 7 tips för att skriva bra copy för webben. Det gäller bland annat att
tänka struktur, tydlighet och ett naturligt flöde som driver läsaren framåt.
Att skriva texter för webben är inte samma sak som att skriva på papper. På nätet skummar de
flesta igenom texten och bestämmer sig snabbt för om det man söker finns där. Du behöver
skriva dina texter för webben. Räcker tiden inte till kan jag skriva texterna för dig. Läs mer om
innehållsansvarig. Här bjuder jag på 5.
23 apr 2015 . Våra bästa tips på hur du skriver bra rubriker till din hemsida och webshop.
17 maj 2015 . Att skriva för webben är annorlunda än traditionell textproduktion. Folk
skumläser mer på webben. Därför måste skrivande för webben anpassas därefter. Någon som
kan mycket om att skriva för webben är ex-journalisten Erik Geijer, som jobbat på tidningen
Computer Sweden i tio år och även varit lärare.
Att skriva för webben är inte som att skriva för papper. Nätet ställer helt andra krav. Här är 19
knep som hjälper dig att nå ut med dina texter.
2014-‐10-‐10. 1. SKRIV FÖR WEBBEN –. SKRIV FÖR ATT SKAPA EFFEKT. Klarspråk i
Västernorrland oktober 2014. Fredrik Wackå, www.wpr.se. SKRIV FÖR WEBBEN –. SKRIV
FÖR ATT SKAPA EFFEKT www.wpr.se/abc.
Kursinnehåll. Budskapet, målgruppen och texttypen; Att skriva för att bli läst; Budskapet;
Läsaren – målgruppen; Att strukturera en text; Den röda tråden; Dispositionen – textens ritning;
Att formulera en text; Formulera avsnitt, stycken och meningar; Orden i meningen; Textens
ton; Tilltal i text; Typisk webbtext – några olika.

20 jan 2012 . SE:s Internetguide ”Skriva för webben” av Erik Geijer, ger de rätta verktygen för
att få din målgrupp att fastna för just det du skriver. Du lär dig hur du med hjälp av enkla
medel kan göra stor skillnad för dina texters läsbarhet. När man skriver för webben gäller det
att använda bra rubriker, se till…
13 sep 2017 . Grundläggande kurs för dig som arbetar med webb. Nu har du möjlighet att
anmäla dig till kursen ”Skriva för webben”. Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att
skriva tydliga och begripliga webbtexter för olika målgrupper. Under hösten ges det två
kurstillfällen, den 6 oktober och 2 november.
27 sep 2016 . Börja alltid med det viktigaste. Man har inte många sekunder på sig att fånga
besökarens uppmärksamhet. Skriv så korta och enkla texter som möjligt. De första raderna
kan vara avgörande för att få besökaren intresserad av att läsa vidare. Många specialister
menar, att runt 80 % av besökarna, läser bara.
Du har bara 3-4 sekunder på dig att fånga din läsare. Lär dig skriva för webben så får du
verktygen och kunskap om hur du ska skriva för att fånga läsaren.
Att skriva för webben. Att skriva en text för publicering på Internet skiljer sig i flera
avseenden från att skriva en text för trycksaker. Skiljepunkterna involverar både själva
skrivandet samt hur texten kan presenteras, det senare är aspekter som gäller dig som är
webbredaktör.
Du ska på kort tid fånga läsarens intresse och få fram ditt budskap. Din text ska fungera på
dator, mobil och läsplatta och du ska kunna länka och hänvisa till andra texter på webben. Att
skriva för webb, intranät och sociala medier ställer nya krav på dina texter.
Företagsuniversitetets kurs ”Skriva för webb, intranät och.
23 aug 2017 . Skriva för webben ISBN 978-91-85437-72-6 Mycket fint skick 180kr Boken kan
skickas, köparen står för frakten.
26 jan 2007 . LIte praktiskta tips kring Skriva för webben. En presentation jag brukade hålla
på Lumanos frukostseminarium.
Att skriva för webben – inte som det var 2001. 18:49, 9 februari, 2015. Snabbt och kort?
Bilder som pynt? Råintervjun som extramaterial? 2001 ringde och ville ha tillbaka sina råd.
Mycket har hänt sedan nyhetswebb var något nytt.
Olika sajter har olika behov och på webben gäller andra villkor än i annan text. Syftet med din
webbplats är avgörande för hur du ska skriva. Om du har en webbshop, bör du självklart
skriva på ett annat sätt än om jobbar på en statlig myndighet. Anpassa texten efter din
målgrupp. Man bör vara försiktig med att använda ironi.
Pris: 432 kr. spiral, 2009. Tillfälligt slut. Köp boken Skriva för webben av Jenny Nilsson,
Sofia Tingsell (ISBN 9789185437726) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Att skriva för människor och sökmotorer på webben.
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